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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134209-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
2020/S 056-134209

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL30
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αγγελική Σκουμπάφη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144034
Φαξ:  +30 2102144170
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Λειτουργία, συντήρηση και προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης των εγκαταστάσεων τού Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.).
Αριθμός αναφοράς: Δ6802

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90481000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 225 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
η οποία περιλαμβάνει γενικές υπηρεσίες και προμήθεια / εγκατάσταση εξοπλισμού. Περιλαμβάνει 2 διακριτά
μέρη: τις υπηρεσίες αποδοτικής λειτουργίας, συντήρησης, υγιεινολογικής παρακολούθησης και συνολικής
ευθύνης του Κ.Ε.Λ.Μ., και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του
Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης.1

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 534 700.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
51100000
90420000
90440000
50500000
90513700

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και
συνολική ευθύνη του Κ.Ε.Λ.Μ., και οι εργασίες επισκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο Τεύχος Συγγραφής
Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές (Σ.Υ. - Τ.Π.). Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται:
— η συνεχής λειτουργία των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Μ. (επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα),
με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας, για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις. Οι
αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα της εκροής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα όρια,
που ορίζονται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τη σύμβαση,
— η συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), με
καθημερινή εικοσιτετράωρη (24ωρη) παρουσία, επιτόπου του έργου, κλιμακίου συντήρησης τού αναδόχου,
επανδρωμένου με εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης
εργασιών προγραμματισμένης, προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, και επισκευών των εγκαταστάσεων, του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας τού ως άνω εξοπλισμού,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη Σ.Υ. - Τ.Π. (Προσάρτημα 3),
— οι εργασίες καθαρισμού όλων των μονάδων και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), που αναφέρονται αναλυτικά στη Σ.Υ. - Τ.Π. (Προσάρτημα 3) και οφείλουν
να πραγματοποιούνται με ευθύνη του ανάδοχου,
— προμήθεια του εξοπλισμού, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης και τοποθέτηση /
εγκατάσταση τού εξοπλισμού αυτού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Προσαρτήματα 8 και 9) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,
— μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος από το Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης στη μονάδα ξήρανσης τού Κ.Ε.Λ.
Ψυττάλειας, μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης για τη μεταφορά της, ήτοι από 4.3.2021.
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Με τον όρο «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης», που εν συντομία θα αναφέρεται στο εξής ως
«Κ.Ε.Λ.Μ.», νοείται το σύνολο των κατασκευών και εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός της οριοθετημένης
ζώνης του Κ.Ε.Λ.Μ., στον Δήμο Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 534 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ειδικότερα, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα παράτασης τής χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης τού Κ.Ε.Λ.Μ., που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι «Σ.Υ. - Τ.Π.» της παρούσας και τα
Προσαρτήματα που τη συνοδεύουν (μη συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προμήθειας - εγκατάστασης
εξοπλισμού του Προσαρτήματος 8 και 9), για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν πιστοληπτική ικανότητα 1 000 000,00 EUR και να διαθέτουν μέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1 000 000,00 EUR σε υπηρεσίες λειτουργίας ή/και συντήρησης Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων, κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών
χρήσεων, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών θα αφορά στο διάστημα κατά το οποίο δραστηριοποιείται.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
I) Να διαθέτουν βεβαιωμένη ειδική εμπειρία, εντός της τελευταίας οκταετίας (από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών) σωρευτικά στις 3 ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών:
α) λειτουργία και συντήρηση, για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών συνολικά, τουλάχιστον μίας (1)
εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων, με σύστημα ενεργού ιλύος και αναερόβια σταθεροποίηση ιλύος,
με πραγματικό εισερχόμενο φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο 150.000 ισοδύναμου πληθυσμού, με 1 ή με περισσότερες
συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες. Διευκρινίζεται ότι το εισερχόμενο φορτίο θα προκύπτει από το
οργανικό φορτίο εισόδου (kg BOD/ημέρα) του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, διαιρεμένου με 0,06 kg BOD/
κάτοικο/ημέρα·
β) λειτουργία και συντήρηση, για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών συνολικά, μίας (1) τουλάχιστον
μονάδας αναερόβιας χώνευσης ιλύος, η οποία θα περιλαμβάνει μία (1) τουλάχιστον δεξαμενή όγκου ίσου ή
μεγαλύτερου από 3.000 κυβικών μέτρων (σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων)·
γ) λειτουργία και συντήρηση, για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών συνολικά, μίας (1) τουλάχιστον
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, με σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού (S.C.A.D.A.), με
περισσότερους από δύο (2) τοπικούς σταθμούς (PLC), για χρονική περίοδο τουλάχιστον 2 ετών, με 1 ή με
περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η εμπειρία του οικονομικού φορέα για την ανωτέρω περίπτωση (α),
έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να μπορεί
να επικαλεστεί την εμπειρία από την υλοποίηση τής σύμβασης, θα πρέπει να συμμετείχε στην κοινοπραξία
ή την ένωση σε ποσοστό τουλάχιστον 25 % ή να αποδεικνύει ότι εκτέλεσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος το τμήμα της
σύμβασης που αφορά στη ζητούμενη εμπειρία.
II) Να διαθέτουν και να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα, αυτών που θα στελεχώσουν τις
κατ’ ελάχιστον θέσεις ευθύνης της ομάδας έργου για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις παρακάτω
ελάχιστες απαιτήσεις:
α) διευθυντής έργου, ο οποίος θα είναι μηχανικός ανωτάτης εκπαίδευσης, με 10ετή εμπειρία στη Λειτουργία ή/
και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων·
β) αναπληρωτής διευθυντής έργου, μηχανικός ανωτάτης εκπαίδευσης, με 5ετή εμπειρία στη λειτουργία ή/και
συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων·
γ) μηχανολόγος μηχανικός ανωτάτης εκπαίδευσης, με 5ετή εμπειρία στη λειτουργία ή/και συντήρηση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων·
δ) ηλεκτρολόγος μηχανικός ανωτάτης εκπαίδευσης με 5ετή εμπειρία στη λειτουργία ή/και συντήρηση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων·
ε) χημικός μηχανικός ανωτάτης εκπαίδευσης με 5ετή εμπειρία στη λειτουργία ή/και συντήρηση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων·
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στ) μηχανικός με εξειδίκευση σε συστήματα αυτοματισμού, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε βιομηχανικούς
αυτοματισμούς και P.L.C.·
ζ) χημικός ή χημικός μηχανικός με διετή γενική εμπειρία σε χημικό εργαστήριο εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων.
Ο διευθυντής έργου, καθώς και ο αναπληρωτής του, πρέπει εκτός από την ως άνω εμπειρία να διαθέτουν, κατά
την τελευταία οκταετία (από την ημερομηνία υποβολής προσφορών) και διετή τουλάχιστον ειδική εμπειρία, σε
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σύστημα ενεργού ιλύος, με αναερόβια σταθεροποίηση της ιλύος με
πραγματικό εισερχόμενο φορτίο τουλάχιστον 150.000 ισοδύναμου πληθυσμού.
Χρέη διευθυντή ή/και αναπληρωτή διευθυντή μπορεί να εκτελεί κάποιος μηχανικός από την υπόλοιπη ομάδα
έργου (γ έως ζ), εφόσον έχει την απαιτούμενη εμπειρία για τις θέσεις αυτές.
Ο χημικός μηχανικός (ε) πρέπει να διαθέτει κατά την τελευταία οκταετία (από την ημερομηνία υποβολής
προσφορών) και ειδική εμπειρία σε εργασίες εκκένωσης, καθαρισμού και θέσης σε λειτουργία αναερόβιου
χωνευτή ιλύος (σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) ελάχιστου όγκου 3.000 κυβικών μέτρων.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
ΙΙI) Το αργότερο μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών,
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επισκεφθεί με δική τους ευθύνη το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων
Μεταμόρφωσης, με στόχο την κατανόηση των συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (165 814,00 EUR) (2 % επί της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύμβασης και του ΦΠΑ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας· άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
γίνεται με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..
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III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
οικονομικών φορέων αναδειχθεί ανάδοχος, οφείλει να συστήσει κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του Ν. 4412/2016. Ιδίως, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης
τού επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους του
Κ.Ε.Λ.Μ. (Α.Π.οικ.140774/2009) και τις σχετικές τροποποιήσεις τους.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/05/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/05/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144034
Φαξ:  +30 2102144170
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144034
Φαξ:  +30 2102144170
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/03/2020
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